OPIS DOBREJ PRAKTYKI
„Rodzinne Zloty Rowerowe szlakiem przodków… z Towarzystwem Cyklistów w Jaktorowie”
1. Dane podmiotu
A. Nazwa podmiotu
Towarzystwo Cyklistów w Jaktorowie
B. Dokładny adres
ul. Chełmońskiego 104, 96-313 Jaktorów
C. Telefon
0663752653
D. http://tcj.jaktorow.mazowsze.pl
E. Faks
–
F. Adres e-mail
tadeuszmurzyn@poczta.onet.pl
2. Charakter podmiotu:
Obywatele zorganizowani:
- w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
- w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
- zebraniach wiejskich i sołectwach
- w organizacjach pozarządowych
- nieformalnych grupach obywatelskich







Indywidualne osoby



3. Rodzaj podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej:
A. Realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



B. Działalność charytatywna i opiekuńcza



C. Działalność edukacyjna i wychowawcza



D. Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej



E. Działalność na rzecz podniesienia warunków życia



F. Działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
1. Popularyzacja i rozwój sportu rowerowego i motorowego.
2. Podnoszenie kwalifikacji sportowych członków Stowarzyszenia.
3. Pomoc w zdobywaniu odpowiedniego poziomu wyszkolenia sportowego.
4. Propagowanie szeroko pojętej kultury fizycznej, rekreacji i turystyki, w tym turystyki rowerowej.
5. Współdziałanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
6. Propagowanie zdrowego trybu życia.
7. Szerzenie świadomości ekologicznej.
5. Opis działań
Organizacja Rodzinnych Zlotów Rowerowych
2004 Jaktorów – Międzyborów „Szlakiem Przodków…”
(111 uczestników/ poczęstunek w szkole w Międzyborowie, piknik w Jaktorowie – integracja
mieszkańców gminy Jaktorów)
2005 Jaktorów – Kaski „Szlakiem Przodków…”
(230 uczestników/ występ orkiestry z Kask, impreza w szkole w Jaktorowie – 6. wieków wspólnej
historii )
2006 Jaktorów – Radziejowice „Szlakiem Przodków…”
(250 uczestników/zwiedzanie pałacu w Radziejowicach/konkursy historyczne i sprawnościowe/
piknik – z wizytą u starosty sochaczewskiego odpowiedzialnego za ochronę turów w Puszczy
Jaktorowskiej)
2007 Jaktorów – Żelechów „Szlakiem Chełmońskiego”
(215 uczestników/ zwiedzanie wystawy o J. Chełmońskim, złożenie kwiatów na grobie
J. Chełmońskiego/piknik – w hołdzie wielkiemu malarzowi)
2008 Jaktorów – Wiskitki „ Szlakiem Przodków…”
(240 uczestników/ piknik w Wiskitkach, konkursy, występy- z wizytą w pierwszej dla Jaktorowa
parafii)
2009 Jaktorów – Petrykozy „Rzeka Tuczna z nurtem rzeki i historii”
(250 uczestników/zwiedzanie dworku i skansenu w Petrykozach, spotkanie z prof. Siemionem,
piknik, konkurs historyczny – u źródeł rzeki Tucznej)
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2010 Jaktorów – Żelazowa Wola „ 200 – lecie urodzin Chopina”
(130 uczestników/ zwiedzanie dworku Chopina, koncert, konkurs tematyczny – w hołdzie
wielkiemu kompozytorowi)
2011 Jaktorów – Milanówek „Milanówek Mały Londyn”
(190 uczestników/ spacer po Milanówku z przewodnikiem, piknik, konkursy historyczne
– historia najnowsza)
2012 Jaktorów – Jaktorów „Jubileusz 605-lecia Jaktorowa”
(250 uczestników/ piknik rodzinny, konkursy z wiedzy o regionie i ekologiczne, pokaz jazdy
konnej, nauka obchodzenia się z domowymi zwierzętami i końmi dla najmłodszych – jubileusz
dot. pierwszej wzmianki o Jaktorowie)
Oprócz tego Stowarzyszenie Cyklistów w Jaktorowie organizuje: Festiwale Kolarstwa
(ubiegłoroczny Festiwal w plebiscycie w 2011 zorganizowanym przez portal Grodzio.pl został
wybrany za najlepsze wydarzenie sportowe w Regionie), lokalne wycieczki rowerowe oraz
wycieczki autokarowe po wybranych atrakcjach Polski: Kazimierz , Nałęczów, Sandomierz,
Lublin, Zamość, Toruń, Ciechocinek, Biskupin, Gniezno, Kalisz Russów ( w tym roku odbyła się
dwudniowa wycieczka do Tykocina, Białegostoku, Sokółki, Bohonik i Kruszynian - szlakiem
czterech kultur oraz planujemy wyjazd na Warmię i Mazury).
6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Efektem działań Stowarzyszenia jest zaangażowanie mieszkańców gminy Jaktorów w pracę
na rzecz społeczności lokalnej przy równoczesnym byciu beneficjentem wyżej wymienionych
imprez.
Ilość osób zaangażowanych zarówno w organizację imprez jak i uczestników pokazuje
zapotrzebowanie na tego typu oddolne inicjatywy. Popularność imprez wzrasta z roku na rok
(w zależności również od pogody) i możemy się poszczycić stałą grupą, która bierze udział
w Rodzinnym Zlocie Rowerowym, gdzie najstarsi uczestnicy mają 87 lat. Na zloty rowerowe
również przyjeżdżają osoby spoza terenu gminy Jaktorów m.in. z Grodziska Mazowieckiego,
Żyrardowa, Błonia, Milanówka, Warszawy. Informacje o imprezach Stowarzyszenia publikowane
są w lokalnych i ogólnopolskich mediach, jak również na stronach samorządowych. Relacje
z imprez kolarskich przedstawiane są w telewizji publicznej.
W związku z tym, że imprezy odbywają się w plenerze i mają otwarty charakter oraz przeznaczone
są dla wszystkich grup wiekowych, a także odbywają się cyklicznie od 2004 roku, cieszą się
znacznym zaufaniem społecznym i zdobyły własną renomę.
7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Towarzystwo Cyklistów w Jaktorowie głównie utrzymuje się ze składek członkowskich oraz
dotacji samorządu gminy Jaktorów i Starostwa Grodziskiego na imprezy turystyczno-sportowe
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wpisane do Kalendarza Powiatowych Imprez. W czerwcu jest to: Rodzinny Zlot Rowerowy
szlakiem przodków…, a we wrześniu Festiwal Kolarstwa składający się z: Ogólnopolskiego
Wyścigu Kolarskiego Puchar Tura, Amatorskich Mistrzostw Powiatu Grodziskiego w Kolarstwie
Szosowym oraz – organizowanych po raz szósty z rzędu – Otwartych Szosowych Mistrzostw
Mazowsza w jeździe indywidualnej na czas i Otwartych Szosowych Mistrzostw Mazowsza
ze startu wspólnego w kategoriach młodzieżowych.
Ponadto TCJ na wyżej wymienione imprezy otrzymuje wsparcie finansowe i rzeczowe od firm
mających ogólnopolski zasięg, jak i lokalnych przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia jest też
zaangażowanie się w organizację imprez wszystkich członków Towarzystwa oraz współpraca
w zabezpieczeniu logistycznym imprez z OSP w Międzyborowie i innymi ochotnikami z lokalnych
OSP.
W 2011 roku łączne dochody wyniosły kwotę ponad 7 928 zł. Każda z wymienionych imprez jest
czasochłonna i wymaga wielotygodniowych przygotowań. Niestety, nigdy nie prowadziliśmy
zapisów ile czasu i kto poświęcił na przygotowanie i organizację.
8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
We wszystkich miejscach i trasach, gdzie przebiegały nasze zawody i imprezy spotykaliśmy się
ze zrozumieniem sponsorów, mieszkańców i lokalnych władz samorządowych.
Organizowano wspólne pikniki, jak też wspierano zawody jakie przeprowadzaliśmy na danym
terenie np.: z okazji Jubileuszu 400-lecia Baranowa, czy realizując wyjazd turystyczno-historyczny
szlakiem przodków do Milanówka. Podobnie było też w tym roku z okazji Jubileuszu 605-lecia
Jaktorowa.
9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Projekt Rodzinnych Zlotów Rowerowych szlakiem przodków jest godny upowszechnienia
na terenie innych miejscowości. Formuła wydaję się być ponadczasowa. Ze względu na otwarty
charakter oraz plenerowe miejsca Zlotu wymagana jest dokładana organizacja i przypisanie
konkretnych zadań dla osób zaangażowanych w przedsięwzięcie. Musi być też temat przewodni,
dla którego mieszkańcy w Zlocie będą chcieli w nim uczestniczyć. Każda z tras przygotowanych
na Zlot – ze względu na przyjazne warunki – może być wykorzystana przez lokalne władze, jako
szlak rowerowy.
Natomiast zawody kolarskie to impreza podlegająca określonym przepisom i wymogom. Nie bez
znaczenia jest tu znajomość samej dyscypliny, ale też niezbędny jest regulamin zatwierdzony przez
Okręgowy Związek Kolarski i dopuszczenie zawodów przez m.in. Starostwo Powiatu.
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